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Què hi fem tanta 
estona davant de 
les pantalles?





Pèrdua de sobirania 
(control de dades)

Docents consumistes o 
docents 

dissenyadors/creadors?

AI Education: Algoritmes
i personalització de 

l’aprenentatge
(Altschools).

EEG: neurofeedback i 
control del 

comportament.
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Afectació a la cognició

Manfred Spitzer
• “mòbils i ordinadors dificulten 

l’aprenentatge a les aules”. 
• Llegir: seqüencialitat

(atenció, profunditat, len<tud, 
crea<vitat) 
• Fer clic: hipertext (mul<-tasking, 

superficialitat, rapidesa)

Nicholas Carr
• Menys capacitat de 

concentració. 
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Tecnologies digitals 
com a eines
simbòliques...

• ...amplien I reorganitzen el pensament i
l’ac/vitat humana









Affordances
(possibilitats
d’acció)

• Aprendre <de>,<amb>,<a través de> (…)

• les <eines>, <recursos>, <entorns> (…) tecnològics



Aprendre de les TIC: 
Conduc>sme (1a 
meitat S.XX) 

• Es@mul-Resposta-Reforç

• Skinner i les màquines d’ensenyar 



Aprendre amb les 
TIC: Constructivisme
(60s, actualitat)

• Construir el coneixement amb la interacció amb el món Nsic 
i la cultura. 





(Koehler & Mishra, 2005)



Aprendre amb les TIC: 
Socioconstruc7visme (90s, actualitat). 

• La influència de la interacció social en la construcció del coneixement.



Aprendre amb les TIC: 
Connec3visme (2004) 

• “L’aprenentatge (coneixement ac1vable) ocorre en
entorns canviants, no sempre sota el control de la persona. 
• (...) pot residir a fora de nosaltres (en bases de dades) i
les connexions que ens permeten aprendre més són més
importants que el que sabem.  
• (...) nova informació sempre apareix i és vital dis1ngir
aquella que és important de la que no ho és.”

(Siemens, 2004)



Reptes



Competència digital i informacional

Nadius digitals?
Post-veritat, no<cies falses, filtre 
bombolla



Dades de l’Ins=tuto Nacional de Estadís=ca
(INE, 2018) 







Moltes gràcies!
marcfuertes@ub.edu
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